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Samenvatting

De VNG zoekt kandidaten voor twee vacatures in de vaste beleidscommissie Europa &
Internationaal (commissie E&I). Vanwege aanvullende benoemingsregels vanuit de Europese
Unie en de Raad van Europa en de urgentie van een aantal Europese dossiers kan de invulling
van deze vacatures niet wachten op de reguliere vacatureronde richting de ALV van 14 juni 2017.
Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor één of beide vacatures in de commissie
E&I. In de profielschets kunt u zien of u in aanmerking komt voor de vacatures. Dat hangt af van
onder meer uw functie en partijpolitieke achtergrond. In de profielschets vindt u ook nadere
informatie over hetgeen van u wordt gevraagd en met welk tijdsbeslag u rekening moet houden.
De selectie van kandidaten vindt plaats door de adviescommissie governance (voorzitter Peter
Noordanus), die per vacature één kandidaat selecteert. De kandidaten op deze enkelvoudige
voordracht van de adviescommissie worden eind januari 2017 bekend gemaakt aan de leden.
Conform het Reglement van de commissie E&I benoemt het VNG-bestuur op 16 februari 2017 de
twee leden op voordracht van de adviescommissie.

Aanmelding kandidaten
- U kunt u kandidaat stellen voor de vacatures tot uiterlijk vrijdag 6 januari 2017, 12.00 uur
-

Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven
naar welke vacatures uw belangstelling uitgaat.
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Geacht college en gemeenteraad,
De VNG zoekt kandidaten voor twee vacatures in de vaste beleidscommissie Europa &
Internationaal commissie E&I). Vanwege aanvullende benoemingsregels vanuit de Europese Unie
en de Raad van Europa en de urgentie van een aantal Europese dossiers kan de invulling van
deze vacatures niet wachten op de reguliere vacatureronde richting de ALV van 14 juni 2017.
Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor één of beide vacatures in de commissie
E&I. In de profielschets kunt u zien of u in aanmerking komt voor de vacatures. Dat hangt af van
onder meer uw functie en partijpolitieke achtergrond. In de profielschets vindt u ook nadere
informatie over hetgeen van u wordt gevraagd en met welk tijdsbeslag u rekening moet houden.
De selectie van kandidaten vindt plaats door de adviescommissie governance (voorzitter Peter
Noordanus), die per vacature één kandidaat selecteert. De kandidaten op deze enkelvoudige
voordracht van de adviescommissie worden eind januari 2017 bekend gemaakt aan de leden.
Conform het Reglement van de commissie E&I benoemt het VNG-bestuur op 16 februari 2017 de
twee leden op voordracht van de adviescommissie.
Vacatures
U kunt u kandidaat stellen voor de volgende vacatures:
Commissie:

Ontstaan door (komend) vertrek van:

Lid commissie Europa & Internationaal

Annemiek Jetten, burgemeester Sluis
Jetty Eugster, burgemeester Schijndel

De algemene profielschets en specifieke profielschetsen per commissie
Conform het Huishoudelijk Reglement heeft het bestuur profielschetsen vastgesteld voor de
ontstane vacatures. In een algemene profielschets die geldt voor de gehele bestuurlijke
organisatie wordt ingegaan op:
-

een aantal vereisten die gelden voor alle kandidaten
de gevraagde inzet van bestuursleden, commissievoorzitters en commissieleden

-

het daarmee gemoeide tijdsbeslag

In de bijlage bij deze ledenbrief vindt u de algemene profielschets en de afzonderlijke
profielschetsen voor de twee vacatures. Deze profielschetsen moeten leiden tot evenwichtig
samengestelde commissies die toegerust zijn op de voor gemeenten belangrijke thema’s in de
komende periode.
Kandidaatstelling
Aanmelding kandidaten
In de profielschetsen staan de vereisten per vacature vermeld. Op de kandidatensite
https://governance.vng.nl/ kunnen kandidaten zich registreren en hun belangstelling voor
een of beide vacatures aangeven. Kandidaten moeten zich vóór de gestelde deadline van
6 januari 2017, 12.00 uur, aanmelden.
Aanbevelingen provinciale afdelingen en andere netwerken
In deze kandidaatstellingsprocedure zullen in ieder geval de volgende netwerken worden
uitgenodigd om aanbevelingen te doen:
- provinciale afdelingen
-

netwerken van gemeenten: G4, G32, PMG en P10
verenigingen van doelgroepen: Raadslid.Nu, Nederlands Genootschap van
Burgemeesters en Wethoudersvereniging.

Privacy van gegevens kandidaten:
- Voor hun aanbeveling ontvangen de provinciale afdelingen en andere gremia van
het VNG-bureau de namen van de kandidaten uit hun specifieke achterban en de
-

vacatures waarop deze kandidaten hebben gesolliciteerd
De persoonlijke motivatie van kandidaten en andere ingediende bijlagen worden niet
verstrekt. Vanzelfsprekend kunnen kandidaten er zelf voor kiezen om hun motivatie
onder de aandacht te brengen van provinciale afdelingen of andere gremia.
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Tijdpad kandidaatstellingsprocedure
Dit tijdpad is gebaseerd op de bepalingen in de Statuten van de VNG.
13 december

Openstelling vacatures

(dinsdag)
6 januari
(vrijdag)

Uiterste termijn voor aanmelding kandidaten om 12.00 uur

10 januari

Informeren van een aantal gemeentelijke netwerken en beroepsverenigingen

(dinsdag)

over de kandidaten uit hun achterban
Het gaat om:
-

Provinciale afdelingen VNG
NGB, Wethoudersvereniging en Raadslid.Nu
G4, G32, PMG, P10

18 januari

Deadline aanleveren voordrachten provinciale afdelingen en andere gremia

(woensdag)

De genoemde netwerken en beroepsverenigingen leveren hun voordracht
(aanbeveling) voor kandidaten uit hun achterban aan bij de adviescommissie

19-26 januari

Selectie kandidaten door adviescommissie governance
De adviescommissie stelt, mede op basis van de voordrachten van de
provinciale afdelingen en andere gremia, haar enkelvoudige voordracht vast.

30 januari
(maandag)

Bekendmaking kandidaten aan de leden
De kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie
worden per ledenbrief aan de leden bekend gemaakt.

16 februari

Benoeming kandidaten door het VNG bestuur

(donderdag)

Conform het Reglement van de commissie E&I benoemt het bestuur de
kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie.
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Uitnodiging aan belangstellenden
Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor één of beide vacatures in de commissie
E&I. In de profielschets kunt u zien of u in aanmerking komt voor één of beide vacatures. Daar
vindt u ook nadere informatie over hetgeen van u wordt gevraagd en met welk tijdsbeslag u
rekening moet houden.

Aanmelding kandidaten
- U kunt u kandidaat stellen voor de vacatures tot uiterlijk vrijdag 6 januari 2017, 12.00 uur
-

Op de website https://governance.vng.nl/ kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven
naar welke vacature uw belangstelling uitgaat.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

Mr J.H.C. van Zanen
voorzitter

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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